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Qual a melhor receita para uma vitamina de banana?

❖ Confundiu a cabeça? 
❖ Pode parecer estranho, mas nós comparamos 

coisas completamente diferentes, sem o 
percebermos, e, pior, chegamos à conclusões.

✓ Leite 
✓Banana 

RECEITA A
✓ Leite 
✓Aveia 
✓Mel 
✓Maça 

RECEITA B



Como funcionamos
A mente é a ferramenta para compreender 

questões que transcendem a própria mente.



No "mundo das sombras" todo raciocínio é 
comparativo, pois, além de não se conhecer a 
realidade, nem se cogita que não se vive nela.

Mito da caverna de Platão



Raciocínio comparativo

❖ No "mundo das sombras", somente se percebe imagens 
distorcidas do real;

❖ Todo  raciocínio  é  baseado  em  interpretações  de 
imagens, criando "realidades" pessoais;

❖ Diante de várias “realidades" individuais, a comparação 
é inevitável. 



O CÉU E O INFERNO 
OU 

A JUSTIÇA DIVINA SEGUNDO O ESPIRITISMO

"Absoluto"

Comparativo

(Livro da Codificação Espírita)



O Céu e o Inferno (o livro)
❖ Primeira Parte – Doutrina

❖ Apresenta conceitos do Cristianismo e do Espiritismo e 
demonstra que, no Espiritismo, os ensinamentos de Jesus 
são interpretados na origem.

❖ Segunda parte – Exemplos

❖ Relatos  de  diversos  espíritos  desencarnados  sobre  a 
situação em que se encontraram após a desencarnação, 
agrupados  conforme  conduziram  suas  vidas  enquanto 
encarnados.



O Céu e o Inferno (o livro)

Análise comparativa entre o que se 
pensava (comparativo) e o mais adequado 

("absoluto") -> mudança de paradigma.



Mudança de paradigma
❖ O que se pensava

❖ Comparação  entre  situações  e/ou  condições 
conhecidas  para  a  interpretação de  uma ideia  e/ou 
conceito.

❖ Mais adequado

❖ Desenvolvimento de pensamento abstrato visando o 
entendimento  de  conceitos  mais  próximos  ao 
verdadeiro.



LE - questão 1009 
PAULO, apóstolo

“Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um desvio, por 
um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação ...

“Que é  o  castigo?  A consequência  natural,  derivada desse  falso 
movimento...

“Oh! Em verdade vos digo, cessai, cessai de pôr em paralelo, na 
sua eternidade, o Bem, essência do Criador, com o Mal, essência da 
criatura…  Afirmai,  ao  contrário,  o  abrandamento  gradual  dos 
castigos e das penas pelas transgressões e consagrareis a unidade 
divina, tendo unidos o sentimento e a razão.”



Vivemos  em  um  sistema  de  contraposições 
devido  à  falhas  no  entendimento  de  conceitos 
absolutos.  Estas  falhas  podem  ter  se 
desenvolvido  na  degeneração  do  processo 
evolutivo  em  virtude  da  postura  do  espírito 
diante  de  suas  tarefas  correlacionadas  com  a 
finalidade  da  Criação,  que  possui  caráter  de 
absoluto.



Entendimento absoluto
❖ Conceito do Deus único; 

❖ Aceitação de Deus como absoluto é um dos maiores 
feitos alcançado com a introdução deste conceito;

❖ Tenta-se aplicar o entendimento absoluto na figura de 
Deus (ex.: "Deus é”, onisciente, onipresente, etc.);

❖ Até  então,  eram  atribuídas  às  divindades 
características comparativas (vários deuses).



Kardec, cap. I,  O Livro dos Espíritos 

1. Após a pergunta número 3, ele diz: "Deus é infinito em 
Suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer 
que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa 
pela  coisa  mesma,  é  definir  uma coisa  que  não  está 
conhecida por uma outra que não está mais do que a 
primeira.”;

2. Após a pergunta número 13, apresenta os atributos da 
divindade  comparando  com  aquilo  que  Ele  não 
poderia ser, baseado em questões humanas.



E quanto ao espírito?

❖ Entendimento comparativo:

❖ "Espírito imortal" ; “vida do espírito”. 



O espírito

❖ O conceito de imortalidade apenas pode ser um atributo 
comparativo com seres que sejam mortais;

❖ Não se  diz  “mesa  imortal”,  por  não haver  “morte" 
para corpos inanimados. 

❖ Não existe "vida do espírito" por não haver a "não vida 
do espírito" ou "morte do espírito". 



O espírito

Sendo Criação direta de Deus, 

o espírito
 apenas “é".



No nível evolutivo do homem encarnado, o 
fato  de  algo  apenas  "ser",  em  termos 
absolutos, é de difícil compreensão, por isso, 
tende-se a utilizar subterfúgios por meio de 
comparações com o que se conhece visando 
apreender algum significado.



A Divina Comédia 
❖ Inferno

❖ 9 divisões

❖ Purgatório

❖ 6 divisões 

❖ Paraíso ou céu 

❖ 10 divisões

Sistema comparativo 
de estados da alma. No 
qual haveria os mais e 

menos culpados; os mais 
ou menos felizes.



A Divina Comédia 

• “Quem é, com efeito, o culpado? É aquele que, por um 
desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do 
objetivo da criação … (Paulo)

• Trabalhadores de última hora… (Jesus)

• Os últimos serão os primeiros… (Jesus)

• O festim das bodas… (Jesus)

— NÃO EXISTE GRADAÇÃO —



O céu e o inferno - strictu sensu
❖ Abordagem  material:  Se  existe  céu  é  porque  existe  

inferno;

❖ "Inferno" não é uma Criação de Deus. 

❖ Abordagem moral: O  estado do espírito não pode ser de 
felicidade nem de tristeza;

❖ Na finalidade da Criação, o estado do espírito é único, 
não  existindo  comparações  possíveis,  tal  como 
gradações de felicidade.



O céu e o inferno - strictu sensu

Deixando de haver egoísm
o e orgulho, não 

haverá comparações e, portanto, gradações.



1. Vida e morte são questões puramente materiais;

2. "Bom" e "mau" não são qualidades do espírito, 
mas apenas como se expressam na matéria. 

Não constituem uma realidade.



Como nos vemos?

Como espirito ou 
como corpo?



Enquanto não houver 
adequação mental, o 

resultado das nossas ações 
será sempre o mesmo.

Superposição de estados



Conclusões

Mundos inferiores e de expiação e provas são expressões 
de mentes em desalinho, reproduzindo as suas próprias 
conturbações, portanto, sem uma existência absoluta. 

O espírito não se encontra fisicamente nestes locais, pois o 
ser absoluto não pode existir no relativo. 



Conclusões

Absoluto o é apenas aquilo Criado por Deus.

Mantendo  a  mente  focada  no  absoluto,  a  ação  mental 
propiciará  que  o  fenômeno  correspondente  surja  e 
seremos capazes de vislumbrar a realidade espiritual e a 
finalidade  da  Criação,  retornando,  por  fim,  ao  processo 
evolutivo não corrompido.
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